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Objeto:
Comparativo entre espingardas calibre 12 e enquadramento como de uso permitido para o mercado
brasileiro.
Metodologia:
Através de catálogos oficiais, foram consideradas as espingardas 12 de já disponíveis no mercado
brasileiro comparadas entre si e com as espingardas solicitadas à importação pela Militaria
destacando suas principais características e possibilidade de adaptação de acessórios conforme a
tabela demonstrativa anexada.
Análise dos resultados:
Após comparadas todas as espingardas disponíveis no mercado (em lojas), ressalta-se que todas
admitem a substituição de partes como coronha padrão que pode ser de madeira ou polímero por
coronha com pistol grip, apenas pistol grip, coronha retrátil ou dobrável com pistol grip, podem
receber telha com trilho picatinny ou punho vertical, aceitam adaptação de miras reguláveis e trilhos
picatinny na caixa da culatra, bastando os mesmos estarem disponíveis no comércio ou vindos de
fábrica montados.
Destaque que devem ser respeitados os encaixes que fazem algumas marcas não terem
intercambiabilidade com outras, desta forma um modelo comercial (submodelo) pode até ser
transformado em outro da mesma marca bastando substituir as partes citadas.
São anexadas fotos para que se possa fazer a mesma comparação de forma visual.
Conclusão:
A diferença significativa na operacionalidade das espingardas comparadas reside no funcionamento,
três são de repetição por ação de telha deslizante, quatro são semi-automáticas e uma tem duplo
sistema semi-auto/repetição.
Em nenhuma delas se encontra qualquer característica que a possa ser enquadrada como de uso
exclusivo policial ou militar, quer por definição em algum dispositivo legal, quer por ação prática,
uma vez que cidadãos em atividades normais de tiro, caça, lazer ou mesmo defesa, podem ter
como requisitos encurtar a coronha para transporte, segurar com firmeza a arma, fazer pontaria
com precisão ou iluminar o alvo, que são as funções respectivamente da coronha dobrável/retrátil,
pistol grip, sobre telha, mira regulável e trilhos picatinny para lanterna.
Em função da análise conclui-se que todas as armas aqui comparadas são de uso permitido e não
podem ser enquadradas como de uso restrito pois seus canos possuem 24 polegadas ou mais de
comprimento, única característica objetivamente apontada para tal no inciso VI do Art. 16 do R-105.
Brasília, DF, 08 de maio de 2015.
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Tabela comparativa de características de espingardas calibre 12 no mercado brasileiro
Espingarda
Marca

CBC

Boito

Taurus

Mossberg

Modelo

586.2

BSA 84

ST 12

Comprimento do
cano

24 polegadas
(61 cm)

24 polegadas
(61 cm)

Funcionamento

Repetição

Hatsan

Arthemis

(distribuída pela Militaria)

(distribuída pela Militaria)

930/5

Escort MPA +
Escort PS Guard (1) +
Escort Rider (2)

A-TAC Force Duo Sys
(A 1012 T)

24 polegadas
(61 cm)

28 polegadas
(71 cm)

24 polegadas
(61 cm)

Repetição

Repetição

Semi-automático

Semi-automático

Madeira

Madeira ou
Polipropileno

Polipropileno

Polipropileno

Polipropileno

---

---

Admite

---

---

---

---

---

Admite

---

---

Admite

Admite

Admite

---

---

---

Telha

Madeira ou
Polipropileno

Madeira ou
Polipropileno

Polipropileno

Polipropileno

Polipropileno

---

Telha com pistol grip

---

Admite

---

---

---

---

Sobre telha

Admite

Admite

Admite

Admite

---

---

Punho pistol grip

Admite

Admite

Admite

---

---

Admite

Admite

Admite

Admite

Admite

Admite sob o cano

---

Admite

---

---

Admite

7+1

7+1

7+1

3 pol

3 pol

Aço

Duralumínio

Coronha
Standard
Coronha com
pistol grip
Coronha rebatível
com pistol grip
Coronha retrátil
com pistol grip
Coronha rebatível e
retrátil com pistol grip

Trilho picatinny na
parte superior
Trilho picatinny na
telha
Aparelho de
pontaria regulável
Capacidade do
carregador
Câmara
Material da caixa
da culatra

(distribuída pela CBC)

Polipropileno
(PS Guard)
Polipropileno
(MPA + Rider)
Admite
(PS Guard)
Admite
(MPA + Rider)

Admite
(PS Guard)
Possui
(MPA + Rider)
Possui
(MPA + Rider)
Possui
(MPA + Rider)

26 polegadas
(66 cm)
Semi-automático e
Repetição
--Polipropileno
-----

--Possui
--Possui

7+1

7 +1

3 pol

4+1
Admite 7+1
3 pol

3 pol

3 pol

Duralumínio

Duralumínio

Duralumínio

---

OBS.: (1) PS Marine Guard é a versão em aço inox da PS Guard
(2) Rider é a versão com carregador destacável da MPA

FOTOGRAFIAS DOS MODELOS

(Anexo do Parecer Técnico Comparativo de Espingardas cal 12 uso permitido)

Boito BSA 84
CBC 586.2 (coronha standard)

CBC 586.2 (coronha com pistol grip)

(coronha dobrável e retrátil, sobre telha, e telha com punho)

Taurus ST 12 (coronha dobrável e retrátil e sobre telha)

Mossberg 930 (coronha standard)
CBC 586.2 (pistol grip)

CBC 586.2

(coronha dobrável e retrátil, aparelho de pontaria regulável,
sobre telha e trilho picatinny na telha)

FOTOGRAFIAS DOS MODELOS (Continuação)

(Anexo do Parecer Técnico Comparativo de Espingardas cal 12 uso permitido)

Hatsan Escort Rider
Hatsan Escort PS Marine Guard (coronha standard)

(coronha com pistol grip, aparelho de pontaria regulável,
e trilho picatinny na parte superior e na telha)

Arthemis A-TAC Force
Hatsan Escort PS Guard (coronha dobrável)

Hatsan Escort MPA

(coronha com pistol grip, aparelho de pontaria regulável,
e trilho picatinny na parte superior e na telha)

(coronha com pistol grip, aparelho de pontaria regulável,
e trilho picatinny na parte superior)

OBS.: As fotos não estão completamente nas proporções.

